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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار و استاد ،دانشکدۀ کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1393/9/22 :تاریخ تصویب)1392/2/11 :

چکیده
در این بررسی اثر تجربۀ قبلی پارازیتیسم و آمیزش با نر در زنبور

Trissolcus djadetshkoe

) Rjachowsky (Hym. Scelionidaeپارازیتویید تخم سن گندم در قالب واکنش تابعی بررسی شد.
تراکمهای  22 ،12 ،7 ،2 ،2و  15تخم میزبان در  12 ،11 ،11 ،22 ،22و  12تکرار بهمدت 22
ساعت درون لولههای آزمایش  1/1 × 12سانتیمتر به تک مادههای با تجربههای مختلف ارائه شد.
در دو آزمایش مختلف ،مادههای تلقیحشده با مادههای باکره و مادههای با تجربۀ پارازیتیسم قبلی
با مادههای بیتجربه مقایسه شدند .همۀ آزمایشها در اتاقک رشدی با دمای  ،25±1ºCرطوبت
نسبی  %12±12و دورۀ نوری  15ساعت روشنایی در شبانهروز انجام گرفت .واکنش همۀ
پارازیتوییدها از نوع سوم بود .مادههای باتجربه در همۀ تراکمها پارازیتیسم کمتری نشان دادند.
بیشینۀ نرخ حملۀ برآوردشدۀ مادههای باتجربه  12و مادههای بیتجربه  32عدد بود .به نظر میرسد
تالش تولید مثلی قبلی مادههای گروه اول موجب تخلیۀ انرژی تولید مثلی بعدی آنها شده است.
تفاوت مالیمتری بین مادههای باکره و بارور نیز دیده شد ( 21در برابر  .)17این تفاوت احتماالً
به هزینۀ کمتر تولید فرزندان نر در مادههای باکره بر میگردد .احتماالً تغییر در انتخاب جنسیت
برای ماده هزینهساز است.
واژههای کلیدی :اثر تلقیح ،تجربۀ پارازیتیسم ،رفتار کاوشگری.
مقدمه
تجربۀ قبلی یک پارازیتویید (شکارگر) در رویارویی با
میزبان (شکار) میتواند نقش مهمی در رفتار کاوشگری
آن داشته باشد .این موضوعی است که در منابع مورد
توجه محققان مختلف قرار گرفته است ( & Vet
.Groenewold, 1990; Vet & Dicke,1992; Godfray,
.1994; van Alphen & Jervis, 1996; Goubault et
 .)al., 2007گفته میشود که تغییر رفتار پارازیتویید به
دنبال یادگیری صورت میگیرد و این مسئله منجر به
افزایش موفقیت میزبانیابی یا در مواردی تقویت ترجیح
حشره به سمت یک محرک میشود .در هر حال،
* تلفن 93169109960 ،9611-9932996

تصمیمات رفتاری یک حشره تابعی است از ویژگیهای
ذاتی یا ژنتیکی جانور ،شرایط فیزیولوژیک جانور در
لحظۀ تصمیمگیری (مثالً نیاز به تغذیه یا تخمریزی در
پارازیتویید) و انعطافپذیری فنوتیپی آن که در نتیجۀ
تجربۀ قبلی یا یادگیری حاصل میشود ( van Driesche
 .)& Bellows, 1996بنابراین تجربۀ قبلی پارازیتیسم
در یک پارازیتویید در رفتار کاوشگری اهمیت دارد.
این تجربیات ممکن است در فیزیولوژی جانور نیز
اثر بگذارد؛ مثالً تغییر زادآوری در حضور نر یا اثری که
تخمریزی قبلی در ذخیرة تخم در اواریولها دارد از آن
جملهاند ()Kugimiya et al., 2010؛ دربارة حشرات
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دیپلویید مانند مگسهای پارازیتویید وقتی مادهای
تلقیح نمیشود ،یا اصالً تخم نمیگذارد ،یا اینکه تنها
چند تخم غیربارور میگذارد ( Jervis and Copland,
 .)1996ولی دربارة زنبورهای پارازیتویید هاپلو-
دیپلویید که تلقیح ماده توسط نر شرط وقوع زادآوری
نیست و افراد غیربارور قادر به گذاشتن تخمهای نر
هستند ،انتظار میرود جفتگیری روی زادآوری مادهها
اثری نداشته باشد .با این حال نقض این گفته نیز در
منابع به چشم میخورد .به عنوان مثال در زنبور
) Melittobia acasta (Walkerاز خانوادة Eulophidae
کاهش زادآوری و امتناع از تخمگذاری در مادههای
غیربارور دیده میشود .این زنبورها فقط از همولنف
میزبان به دنبال فروبردن تخمریز تغذیه میکنند و بعد
از چند روز تنها تعداد کمی پارازیتیسم اتفاق میافتد،
در حالی که تخمدانها انباشته از تخماند .این مادهها تا
زمان خروج یک فرزند نر منتظر میمانند و بعد از
جفتگیری با آن تخمگذاری انبوه خود را آغاز میکنند
( .)van den Assem, 1996دربارة Cotesia glomerata
( )Tagawa, 1987و )Cotesia vestalis (Holiday
( )Kugimiya et al., 2010نیز معلوم شده که مادههای
تلقیحشده دستۀ تخمهای بزرگتری تولید میکنند.
زنبور  Trissolcus djadetshkoe Rjachowskyیکی
از گونههای جنس  Trissolcusدر ایران است که
اکولوژی آن کمتر مطالعه شده است و به همین دلیل
برای این بررسی انتخاب شد .تاکنون مطالعات متعددی
در زمینۀ واکنش تابعی زنبورهای جنس  Trissolcusیا
دیگر گونههای پارازیتویید تخم سن گندم انجام گرفته
است ،ولی تاکنون هیچ بررسی روی این گونه صورت
نگرفته است .در مطالعات قبلی ،فتحیپور و همکاران
واکنش تابعی زنبور انگلوارة  T. grandisرا با تراکمهای
مختلف تخم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی بررسی
کردند ( .)Fathipour et al., 2000امیرمعافی نوع و
فراسنجههای واکنش تابعی زنبور  T. grandisرا در
شرایط آزمایشگاهی تعیین کرد (.)Amir Maafi, 2000
 (2001) Asgari et al.واکنش تابعی زنبورT. semistriatus
را نسبت به تراکمهای مختلف تخم سن گندم و سن
گرافوزوما ،در تراکمهای  04 ،62 ،22 ،16 ،7 ،6 ،2و
 79تخم میزبان ،هر کدام در نه تکرار به مدت هشت

ساعت بررسی کردند (2004) Allahyari et al. .تأثیر
میزبان را روی واکنش تابعی دو جمعیت از T. grandis
بررسی کردند .در این بررسی از تخم دو میزبان یکی
سن گندم که میزبان اصلی این انگلواره است و دیگری
سن شکاری  Podisus maculiventris Sayبه عنوان
میزبان آزمایشگاهی استفاده شد(2014) BenaMolaei .
نیز واکنش تابعی دو جمعیت  T. vassilieviروی دو
جمعیت میزبان و تالقیهای بین آنها را بررسی کرد.
 (2013) Ahmadpourاثر سوپرپارازیتیسم را بر ظرفیت
تولید مثلی و رفتار کاوشگری  ،O. fecundusو
فراسنجههای واکنش تابعیزادگان تکقلو ،دوقلو ،سهقلو
و چهارقلو بررسی کرد(2008) Laumann et al. .
واکنش تابعی چهار گونه زنبور انگلوارة Trissolcus
 spp.را روی Echistus hero Fabricius (Hemiptera:
) pentatomidaeدر تراکمهای 60 ،92 ،14 ،2 ،6 ،2 ،1
و  46بررسی کردند.
تاکنون اثر جفتگیری قبلی و تجربۀ پارازیتیسم بر
پارامترهای واکنش تابعی زنبورهای جنس Trissolcus
بررسی نشده است .بر اساس شواهد ذکرشده ،میتوان
اثرات مشابهی را در زنبورهای جنس  Trissolcusنیز
انتظار داشت ،هرچند تاکنون مطالعه نشده است .تا
زمانی که چنین فرضی آزمون نشده باشد ،این فرض به
قوت خود باقی است که ممکن است تفاوتی در رفتار و
میزان بهرهبرداری مادههای بارور و باکرة جنس
 Trissolcusنیز از میزبان وجود داشته باشد .بنابراین در
بررسی حاضر ،دو فرضیۀ مذکور مبنی بر اثر احتمالی
باروری و اثر تجربۀ پارازیتیسم قبلی در میزان
بهرهبرداری زنبور  T. djadetshkoeاز تخم سن گندم در
قالب یک آزمایش واکنش تابعی ارزیابی شد.
مواد و روشها
جمعآوری و پرورش حشرات

برای تأمین تخم میزبان ،حشرات کامل سن گندم در
اوایل بهار  1939از مزارع اطراف اصفهان جمعآوری
گردید .سنهای جمعآوریشده در گروههای کوچک
 99تایی در ظروف مکعب مستطیلی 20×17×7
سانتیمتری نگهداری شدند .برای تغذیۀ سنها دانههای
گندم رسیده و برای تأمین آب ،تکهای پنبۀ خیس در
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یک پتری درون ظروف پرورش قرار داده شد .همچنین
چند تکه کاغذ بادبزنی برای تخمریزی سنها گذاشته
شد که روزانه برداشت شدند.
برای جمعآوری و تکثیر زنبور  T. djadetshkoeاز
تلههای تخم میزبان استفاده شد .برای این منظور ،چند
دسته تخم روی مقواهای زرد رنگ به ابعاد 19×0
سانتیمتر چسبانده شد و مقواها بهصورت مثلثی تا
شدند و در فواصل  19متری روی بوتههای گندم مزارع
اطراف تبریز نصب شدند .تلهها پس از یک هفته
جمعآوری و هر دسته تخم انگلیشده در یک لولۀ
آزمایش مجزا نگهداری شد .زنبورهای خارجشده
شناسایی و گونۀ مورد نظر جدا گردید .شرایط پرورش
سنها و زنبورها مشابه ( 20±9درجۀ سلسیوس،
رطوبت نسبی  %09±19و دورة نوری  14:2ساعت
روشنایی :تاریکی) بود .تغذیۀ زنبورها با عسل روی یک
نوار کاغذی انجام گرفت .نسل چهارم این زنبورها در
آزمایشهای اصلی بهکار رفت.

اختصاص داده شد .در همۀ لولهها عسل رقیقشده برای
تغذیۀ زنبورها از قبل تدارک دیده شده بود .برای 39
لولۀ تیمار با تجربه هر کدام یک دستۀ  16تایی تخم
تازة سن گندم  26 -9ساعته نیز در لولهها گذاشته و
قبل از شروع آزمایش حذف شد .بعد از  62ساعت ،با
ارائۀ تخمهای تازة سن گندم با عمر کمتر از  26ساعت
آزمایش شروع شد .از  39واحد آزمایشی هر تیمار،
بهترتیب  19 ،10 ،10 ،29 ،29و  19تکرار به
تراکمهای  22 ،16 ،7 ،6 ،2و  04تخم میزبان
اختصاص داده شد که پس از جداسازی از ظروف
پرورش و شمارش ،در اختیار افراد همسن دو گروه هر
آزمایش قرار داده شد .پس از  26ساعت زنبورها از
لولههای آزمایش حذف گردیدند و لولهها به اتاقک رشد
با دمای  24±1درجۀ سلسیوس ،رطوبت نسبی 09±19
درصد و دورة نوری  14:2ساعت تا زمان خروج نتاج
منتقل شدند .پس از خروج ،نسبت جنسی و روز
تولدشان ثبت گردید.

آزمایشهای واکنش تابعی

تجزیۀ دادهها

دو آزمایش مختلف با چهار گروه از زنبورها طراحی و
اجرا گردید .در آزمایش اول زنبورهای با تجربۀ
تخمریزی قبلی با زنبورهای بیتجربه در دو گروه
آزمایش شدند .در آزمایش دوم نیز مادههای باکره
(بدون حضور نر) با مادههای تلقیحشده (یک جفت نر و
ماده) دو گروه آزمایش دوم را تشکیل دادند .برای انجام
هر دوی این آزمایشها تعدادی تخم میزبان در اختیار
مادههای جفتگیریکرده قرار داده شد تا انگلی شوند.
پس از خروج حشرات کامل و قبل از وقوع جفتگیری
در دو مرحله ابتدا نرها و سپس مادهها برای آزمایش
انتخاب شدند .گفتنی است که نرها زودتر از مادهها
خارج میشوند و بدین ترتیب ابتدا  279حشرة نر و به
دنبال آن 949 ،حشرة ماده بهطور تصادفی انتخاب
شدند و در  949لولۀ آزمایش به طول  19و قطر 1/0
سانتیمتر طوری توزیع شدند که در هر لوله یک ماده و
در  279عدد از آنها یک نر وجود داشته باشد .بدین
ترتیب در  39لوله فقط ماده وجود داشت که این لولهها
برای تیمار مادههای باکره در نظر گرفته شدند .هر 39
لولۀ آزمایشی به یک گروه از چهار گروه زنبور فوق

تجزیۀ دادههای واکنش تابعی با استفاده از روش
جولیانو که شامل دو مرحلۀ انتخاب مدل و آزمون فرض
است ،انجام گرفت ( .)Juliano, 1993انتخاب مدل با
استفاده از رگرسیون لجستیک برای تعیین نوع واکنش
تابعی انجام گرفت .رابطۀ زیر مدل لجستیکی
چندجملهای برای تعیین نوع واکنش تابعی است که آن
را بر دادههای واکنش تابعی برازش دادیم.
()1
در این معادله  Neتعداد میزبانهای انگلیشده و
تراکم اولیۀ میزبان را نشان میدهد و  P2 ،P1 ،P0و  P3با
استفاده از رویۀ  CATMODدر نرمافزار  SASتعیین
میشوند .این رویه امکان آزمون فرض مدل ،توسط
روش آزمون نسبت درستنمایی را بهوجود میآورد .اگر
آزمون معنادار بود ،فرض مدل یعنی فرض صفر بودن
فراسنجهها رد میگردد ،بنابراین میتوان بسته به
عالمت مثبت یا منفی قسمت خطی نمودار  Ne / N0نوع
مدل واکنش تابعی را تعیین کرد .در صورتی که جملۀ
درجۀ سوم معنادار نباشد (مانند افراد باتجربه در
N0
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آزمایش اول) ،حتی در صورت معنادار بودن جمالت
درجات قبلی ،تعیین نوع واکنش با معادلۀ  1اشکال
خواهد داشت و با حذف باالترین درجه ( ،)N03با مدل
سادهترشده تجزیۀ دادهها تکرار میگردد ( Juliano,
 .)1993برای واکنش تابعی نوع دوم چون قسمت
ابتدایی این منحنی دارای شیب منفی است و وابسته به
عکس تراکم میزبان است ،عدد برآوردشده برای قسمت
خطی نمودار منفی خواهد بود ،ولی برای واکنش تابعی
نوع سوم این عدد مثبت خواهد بود ،زیرا قسمت خطی
منحنی دارای شیب مثبت است.
در مرحلۀ دوم و پس از تعیین نوع واکنش تابعی،
فراسنجههای قدرت جستوجو یا نرخ حمله ( aیا  )bو
زمان دستیابی ( )Thبا استفاده از رگرسیون غیرخطی
(روش کمترین مربعات) با مدل واکنش تابعی
تعیینشده ،با استفاده از رویۀ  NLINدر نرمافزار SAS
تخمین زده شد .در واکنش تابعی نوع سوم:
()2
اگر آزمون معنادار نبودن فراسنجههای  cو  dرا نشان
دهد در دو نوبت این فراسنجهها از فرمول حذف میشوند

(معادلههای  9و  6زیر) تا مدل به شکل سادهتر خطی
درآید و سپس آزمون مجدداً تکرار میشود.
()9
()6
نتایج
رگرسیون لجستیک با درجۀ سوم ،نوع واکنش تابعی را
برای همۀ تیمارها بجز افراد باتجربۀ تخمریزی قبلی از نوع
سوم و برای افراد باتجربه از نوع دوم تعیین کرد .با این
حال ،با توجه به معنادار نبودن پارامترهای این مدل ،حذف
باالترین درجه و تکرار تجزیه با درجۀ دوم نشان داد که
واکنش تابعی در این تیمار نیز از نوع سوم است (جدول
 .)1مالحظۀ نمودار درصد پارازیتیسم کل افراد باتجربه نیز
مؤید واکنش تابعی نوع سوم است (شکل  ،)1لذا دادهها
برای این تیمار با هر دو نوع مدل برازش داده شدند .با
توجه به مجموع مربعات کمتر برای مدل سوم (2910/1
برای مدل دوم و  2134/0برای مدل سوم) ،این مدل
انتخاب شد و قدرت جستوجو و زمان دستیابی بر اساس
این مدل محاسبه شد (جدول .)2

جدول  .1آمارههای رگرسیون لجستیک برای تعیین نوع واکنش تابعی مادههای باتجربه و بیتجربۀ تخمریزی قبلی و مادههای
بارور و باکرة زنبور T. djadetshko
تیمار
بیتجر
به

مدل اصلی
باتجربه
مدل
سادهشده
باکره

بارور

فراسنجه
عرض از مبدأ
( Noخطی)
( No2درجه )2
( No3درجه )9
عرض از مبدأ
( Noخطی)
( No2درجه )2
( No3درجه )9
عرض از مبدأ
( Noخطی)
( No2درجه )2
عرض از مبدأ
( Noخطی)
( No2درجه )2
( No3درجه )9
عرض از مبدأ
( Noخطی)
( No2درجۀ )2
( No3درجۀ )9

تخمین
9/1270
9/9919
-9/9104
9/999176
9/1972
-9/99922
9/99119
-9/99999
-9/1994
9/9020
-9/99194
9/1269
9/1292
-9/99749
9/999970
-1/2737
9/4103
-9/9249
9/999272

خطای معیار
9/9402
9/9702
9/99962
9/999993
9/2342
9/9064
9/99269
9/999922
9/1774
9/9162
9/999220
9/9261
9/9422
9/99222
9/999992
9/9099
9/9706
9/99961
9/999993

X2
9/24
13/12
29/73
13/79
9/22
9/99
9/21
1/99
9/96
12/41
94/93
9/92
2/20
7/27
0/67
22/26
44/72
03/02
09/72

p

9/4926
>9/9991
>9/9991
>9/9991
9/4626
9/3272
9/4634
9/9932
9/0037
9/9996
>9/9991
9/0437
9/9961
9/9979
9/9136
>9/9991
>9/9991
>9/9991
>9/9991
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در شکل  1درصد و تعداد تلفات مورد انتظار و
مشاهدهشدة افراد باتجربه و بیتجربه آورده شده است.
در شکل  2نیز همان نمودارها برای مادههای باکره و
بارور نمایش داده شده است .بهطوری که مالحظه
میشود ،نوسانات مشاهدات در اطراف خط رگرسیون
قابل توجه است .ارتفاع منحنی تعداد پارازیتیسم افراد
باتجربه کوتاهتر از افراد بیتجربه به نظر میرسد .این
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موضوع بدین معنا است که تعداد تخم انگلی میزبان در
تراکمهای مختلف در افراد بیتجربه بیشتر بوده است
(شکل  -1د) .برآورد حداکثر نرخ حملۀ یک شبانهروز
نیز این موضوع را تأیید میکند ،بهطوری که این
فراسنجه برای افراد بیتجربه  2/6برابر افراد باتجربه بود.
فراسنجههای واکنش تابعی در جدول  2نشان داده شده
است.

تراکم میزبان

شکل  .1نسبت و تعداد تلفات مورد انتظار و مشاهدهشدة میزبان توسط زنبور  T. djadetshkoبا تجربههای متفاوت پارازیتیسم در
سطوح مختلف تراکم میزبان .الف( نسبت تلفات میزبان توسط افراد باتجربه؛ ب( تعداد تلفات میزبان توسط افراد باتجربه؛ ج( نسبت
تلفات میزبان توسط افراد بیتجربه؛ د( تعداد تلفات میزبان توسط افراد بیتجربه Ne/N0 .نسبت مشاهدهشده،

e/N0

نسبت مورد

انتظار و  Ne/N0میانگین مشاهدهها است.

واکنش تابعی مادههای باکره و بارور ،بر اساس نتایج
رگرسیون لجستیک از نوع سوم تعیین گردید (جدول
 .)1در شکل  2منحنیهای درصد و تعداد تلفات مورد
انتظار و مشاهدهشدة مادههای بارور و باکره دیده

میشود .بر اساس شکل  2ارتفاع منحنی پارازیتیسم
مادههای باکره حدود  66درصد بیش از مادههای بارور
بود که حداکثر نرخ حمله (جدول  )2نیز این موضوع را
تأیید میکند.
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تراکم میزبان

شکل  .2نسبت و تعداد تلفات مورد انتظار و مشاهدهشدة میزبان توسط زنبور  T. djadetshkoبا تجربههای مختلف آمیزشی در
سطوح مختلف تراکم میزبان الف( نسبت تلفات میزبان توسط مادههای باکره؛ ب) تعداد تلفات میزبان توسط مادههای باکره؛ ج)
نسبت تلفات میزبان توسط مادههای بارور؛ د( تعداد تلفات میزبان توسط مادههای بارور Ne/N0 .میزان مشاهدهها e/N0 ،میزان
مورد انتظار و  Ne/N0میانگین مشاهدهها است.
جدول  .2فراسنجههای واکنش تابعی افراد بیتجربه و باتجربۀ قبلی تخمریزی و باکره و بارور زنبور  T. djadetshkoبا استفاده از
مدلهای واکنش تابعی نوع سوم .فراسنجههای  bقدرت جستوجو Th ،زمان دستیابی CL ،حدود اطمینان فراسنجۀ محاسبهشده،
 SSEمجموع مربعات خطای مدل برازشیافته و  T/Thحداکثر میزان حمله است.
فراسنجه

باتجربه

بیتجربه

B

9/9921±9/9991
9/9913-9/9169
1/7167±9/1712
1/9766-2/9063
2134/0
16/9

9/9923±9/9913
9/9901-9/9124
9/7193±9/9976
9/4930-9/7222
1079/0
99/42

باکره

بارور

9/9191±9/9920
9/9901-9/9101
9/3443±9/9002
9/204-1/9772
1042/6
26/22

9/9100±9/9907
9/9961-9/9242
1/9399±9/1967
1/1202-1/4916
1222/2
17/29

CL 95%
Th
CL 95%
SSE
T/Th

B
CL 95%
Th
CL 95%
SSE
T/Th
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بحث
بر اساس مطالعۀ حاضر و اغلب مطالعات قبلی به نظر
میرسد واکنش تابعی نوع سوم در میان انگلوارههای تخم
سن گندم متداولتر از نوع دوم است .در واقع در تعداد
معدودی از تیمارهای بررسیهای مختلف ،واکنش تابعی
نوع دوم مشاهده شده است .برای مثال ،واکنش تابعی
 )Amir Maafi, 2000( T. grandisو O. telenomicida
( )Iranipour et al., 2013از نوع دوم تعیین شدAsgari .
 (2001) et al.واکنش تابعی  T. semistriatusرا روی دو
گونه میزبان سن گندم و سن نواری چتریان Graphosoma
) lineatum (L.) (Hemiptera: Scutelleridaeبا
تراکمهای دو تا  79میزبان بهمدت  2ساعت بررسی
کردند و واکنش تابعی زنبورها روی سن گندم و سن
نواری چتریان بهترتیب از نوع دوم و سوم تعیین شد .در
بررسیهای  (2013) Ahmadpourنیز تنها در یک تیمار از
مجموع چهار تیمار ،واکنش تابعی نوع دوم مشاهده شد.
 (2014) BenaMolaeiدر Allahyari et al. ،T. vassilievi
) (2004در دو جمعیت از  T. grandisروی دو میزبان یکی
سن گندم  E. integricepsو دیگری سن شکاری Podisus
 maculiventris Sayو  (2008) Laumann et al.در چهار
گونه زنبور انگلوارة  Trissolcus spp.روی Echistus hero
) Fabricius (Hemiptera: pentatomidaeواکنش نوع
سوم گزارش کردند.
برای اینکه بتوان مقایسۀ درستی از فراسنجههای
واکنشهای تابعی در تحقیقات مختلف بهدست آورد ،الزم
است زمان آزمایش در این بررسیها مشابه باشد .مثالً در
بررسیهای  (2001) Asgari et al.و (2013) Ahmadpour
بهترتیب  2و  0ساعت در نظر گرفته شده است که با
بررسی حاضر قابل مقایسه نیست .ولی در بررسیهای
ایرانیپور و همکاران مانند این تحقیق  26ساعت در نظر
گرفته شده است ( .)Iranipour et al., 2013بناموالیی نیز
دو زمان  4و  26ساعت را برای آزمایشهای واکنش تابعی
در نظر گرفت ( .)BenaMolaei, 2014تنها فراسنجهای که
میتواند در همۀ بررسیها مقایسه شود ،حداکثر نرخ حمله
است ،مشروط بر آنکه در آزمایشهای با زمان متفاوت
همگی بر مبنای روزانه حساب شده باشند .در این صورت،
حداکثر نرخ حمله با ذخیرة تخم  26ساعتۀ انگلواره برابر
است و خود میتواند مقایسهای از زمان دستیابی را بر
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مبنای  26ساعت ارائه کند .بر این مبنا به نظر میرسد
ظرفیت پارازیتیسم روزانۀ  T. djadetshkoبا دامنۀ
16-96در تیمارهای مختلف ،کمتر از T. grandis
(Asgari et al., ( T. semistriatus،)AmirMaafi, 2000
 )2001و  )BenaMolaei, 2014( T. vassilieviاست و
قابل مقایسه با دو گونۀ Iranipour et ( O. telenomicida
 )al., 2013و  )Ahmadpour, 2013( O. fecundusاست
که البته در برخی تیمارهای بررسی حاضر تخمریزی
روزانۀ  T. djadetshkoبیش از دو گونۀ مذکور بوده است.
این بدان معنا است که تخمریزی گونۀ اخیر با سرعت
بیشتری نسبت به دو گونۀ مذکور محقق میشود ،هرچند
که زادآوری کل آن از هر دو گونه کمتر است .مقدار
فراسنجۀ  bدر این تحقیق در مقایسه با  T. vassilieviدر
کارهای بناموالیی کمتر است که داللت بر وابستگی به
تراکم ضعیفتر این گونه دارد .با توجه به زمان و نوع
واکنش تابعی ،این مقدار با دیگر بررسیها قابل مقایسه
نیست .با توجه به واکنش تابعی نوع دوم  T. grandisو
 O. telenomicidaبهترتیب در بررسیهای امیرمعافی
( )AmirMaafi, 2000و  (2013) Iranipour et al.با نرخ
حملۀ ثابت  9/906و  9/9406برای دو گونه (فراسنجۀ )a
در مقایسه با مقادیر  9/9921 -9/9100در تیمارهای
مختلف این تحقیق برای  ،bمیتوان اظهار داشت که در
تراکمهای  6-2تخم سن گندم ،نرخ حمله در
 T. djadetshkoضعیفتر از این دو گونه و در تراکمهای
باالتر بیشتر است که به مزیت واکنش تابعی نوع سوم در
تراکمهای باالتر طعمه میرساند.
یک نکتۀ قابل تأمل در این بررسی تفاوتی است که در
مادههای باتجربه و بیتجربه وجود داشت .مادههای
بیتجربه ظرفیت پارازیتیسم به مراتب بیشتری ( 2برابر)
نشان دادهاند .این احتماالً بدان دلیل است که تجربۀ
تخمریزی قبلی موجب تخلیۀ اواریولها و کاهش زادآوری
روز بعد شده است .گفتنی است زنبورهای با تجربه در 62
ساعت اول ظهور خود ،یک دسته تخم  16تایی در اختیار
داشتند و در  26ساعت بعدی آزمایش شدند .بررسیهای
جدول زندگی در بررسیهای مختلف (از جمله
 )BenaMolaei, 2014نشان میدهد که تخمریزی این
زنبورها در  26ساعت نخست حداکثر است و با افزایش
طول عمر سریعاً کاهش مییابد .بنابراین میتوان درک
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کرد که تجربۀ قبلی به منزلۀ سنجش زادآوری این زنبورها
در روز سوم تخمریزی بهجای روز اول است که طبق
انتظار باید کاهش نشان دهد .تفاوت چشمگیری در
سرعت میزبانیابی دو گروه مشاهده نمیشود .بررسیهای
 (1997) Li et al.نشان میدهد مادههای با تجربۀ
 Aphelinus asychis Walkerزمان کمتری را در مقایسه
با افراد بیتجربه در لکههای میزبانی سپری میکنند که
نتیجهای مشابه این تحقیق در بر خواهد داشت .نتایج
روزنهایم و روزن نیز در توافق کامل با نتایج این تحقیق
است که ذخیرة تخم کمتر و تجربۀ قبلی موجب کاهش
بهرهبرداری و افزایش زمان دستیابی میشود ( Rosenheim
 (2007) Goubault et al. .)& Rosen, 1991هیچ تفاوتی
از نظر نتیجۀ نهایی رقابت بر سر دستیابی شفیرههای
مگس  Delia radicum L.بین مادههای با تجربه و
بیتجربۀ .Pachycrepoideus vindemmiae Rondani
) (Hymenoptera: Pteromalidaeمالحظه نکردند ،هر
چند تجربۀ قبلی موجب کاهش ذخیرة تخم افراد باتجربه
شده بود.
تفاوت مادههای باکره و بارور نیز نیاز به مطالعات
تکمیلی آینده دارد .شاید بتوان گفت عملکرد ضعیفتر
مادههای بارور مربوط به صرف بخشی از توان تولید
مثلی آنها در جفتگیری با نرها است .ممکن است
بخش دیگری از آن نیز مربوط به تولید فرزندان نر باشد
که احتماالً هزینۀ کمتری برای مادران در مقایسه با
فرزندان ماده دارند .البته از نظر گادفری در زنبورهای
پارازیتویید نباید هزینۀ نر و ماده برای مادرها چندان
متفاوت باشد ( ،)Godfray, 1994ولی به نظر میرسد

دربارة این گونه این مطلب چندان صادق نیست .در
واقع برخالف این تحقیق ،در مشاهدات قبلی مادههای
باکره برخی پارازیتوییدها توان تولیدمثلی ضعیفتری
نشان دادهاند ( Tagawa, 1987; Kugimiya et al.,
 .)2010آنها بر این باورند که مادههای باکره ممکن
است ،شانس خود را برای تولید هر دو جنس پس از
آمیزش احتمالی بیازمایند ،بنابراین از بهرهبرداری بیشتر
از میزبانهای در دسترس امتناع میکنند .البته اگر
شانس جفتیابی زنبورهای نر پایین باشد ،ممکن است
افزایش تعداد نتاج مادههای باکره پاسخی به این
محدودیت باشد تا از این طریق ،شانس انتقال ژن خود
را افزایش دهند .در واقع تفاوت اساسی بین بررسی
حاضر با بررسیهای کوجیمیا و همکاران در این است
که پارازیتویید تحت بررسی آنها Cotesia vestalis
) (Holidayانگلوارة الروهای شبپرة پشت الماسی
است که برخالف زنبورهای  Scelionidaeدربارة
تخصیص نر و ماده بر اساس تئوری همیلتون
( )Hamilton, 1967عمل نمیکند .بنابراین شانس
جفتیابی آنها برای باکره و بارور نباید تفاوت اساسی
داشته باشد ،حال آنکه در زنبورهای Scelionidae
نرهایی که درکنار مادهها متولد میشوند (فرزندان
مادههای بارور) ،شانس جفتگیری تضمینشده دارند
( ،)Krebs & Davies, 2012حال آنکه برای فرزندان نر
مادههای باکره شانس ضعیفی برای جفتگیری با
مادههایی که بیشتر آنها قبالً توسط برادرانشان بارور
شدهاند وجود دارد .بنابراین افزایش تعداد نتاج نر میتواند
شانس انتقال ژنهای این مادرها را افزایش دهد.
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